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Miasta Zgierza 

Pani Prezydent, 

W porządku dzisiejszej sesji Rady Miasta Zgierza znajdował się projekt uchwały dotyczącej 
wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013 - 2016 z 
perspektywą na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Po raz 
kolejny uchwałą ta zdejmowana jest z porządku obrad i odkładana na później. 
Kuriozalnym jest również fakt, że Pani obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia 
tego dokumentu zostało opublikowane na stronie internetowej UMZ 
http://www.umz.zqierz.pl/bip/7bip umz did = 5982 w dniu 17.04.2014 r. godzina 
08:38 z informacją, że uwagi do wyłożonego dokumentu można składać do dnia 
14.04.2014 r. CZYLI NA 3 DNI PRZED TERMINEM PUBLIKACJI 

Cytat z obwieszczenia: 

„Jednocześnie informuję, że ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone 
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.) na ręce Prezydenta Miasta Zgierza jako organu właściwego do ich 
rozpatrzenia w terminie do dnia 14.04.2014 r." 

Pani Prezydent, to Pani własnym nazwiskiem podpisała się pod tym obwieszczeniem. Chciałem 
zapytać, w jaki sposób wyobraża sobie Pani realizację obowiązku wynikającej z . 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) t j . właściwego zawiadomienia opinii 
publicznej. CZY TO JEST JAWNA KPINA Z NAS RADNYCH, GDY PO RAZ KOLEJNY AKT TEN JEST 
NIEPRZYGOTOWANY NALEŻYCIE CZY TO KPINA Z MIESZKAŃCÓW! Gdyby nawet publikacja tego 
dokumentu odbyła się przed dniem 14.04. to założyła Pani, że mieszkańcy nie mieliby nic godnego 
uwagi we tej kwestii do wniesienia, gdyż natychmiast po tym terminie chciała Pani i przedstawiła 
Radnym do pracy w komisjach. 

To nie pierwsza taka sytuacja w tej kadencji, gdy uchwały przygotowywane są na kolenie, niedbale i z 
błędami, czego wynikiem są wielokrotne uchylenia uchwał podejmowanych przez Radę. Szczególnie 
w ostatnim czasie. Chciałbym wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie tego aktu 
personalnie. Wiem, że to Pani odpowiada za całość funkcjonowania urzędu, ale tak jak odpowiadała 
Pani na interpelację dotyczącą zmian personalnych i roszad w Urzędzie twierdziła Pani, że wszystkie 
te zmiany wprowadza Pani dla polepszenia funkcjonowania Urzędu. Czy o takie ulepszenie chodzi 
mieszkańcom Zgierza szczerze wątpię? Żądam wiec odpowiedzi czy bałagan związany z uchwaleniem 

http://www.umz.zqierz.pl/bip/7bip


Gminnego Programu Ochrony Środowiska to tylko Pani wina czy podległych urzędników, jeśli tak to, 
których i w jakim zakresie. 



23.4.2014 Urząd Miasia Zgierza -

Gminny Program Ochrony Środowiska na kta 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 (projekt) 
Obwieszczenie 

Prezydenta Miasta Zgierza 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu mfbrmacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r. poz 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia o przystąpieniu do opracowania 
Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na 
lata 2017-2020 wraz z prognozą oddzatywania na środowisko. 

Z powyższą dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II16 pokój 222 
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie informuję, że ewentualne uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. Nr 199, poz. 1227 ze zm) na 
ręce Prezydenta Miasta Zgierza jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w terminie do dnia J 4.04.2014 
r. ' 1 "— • 

Prezydent Miasta Zgierza 
Iwona Wieczorek 
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